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বিচারবিভাগীয় আপীলসমহূ
ক্ষুদ্র দাবিগষুবলর মলূ্ায়ন পরা্ললাচনা [SMALL 
CLAIMS ASSESSMENT REVIEW (SCAR)]
ক্ষুদ্র দাবিগষুবলর মলূ্ায়ন পরা্ললাচনা একটি প্রবরিয়া রা 
সম্পবতির মাবলকলদরলক তালদর ভূসম্পবতির মলূ্ায়নলক 
চ্াললঞ্জ করার সষুলরাগ দদয়। এটি প্রথাগতভালি  
কলরর মামলার নবথপত্র উচ্চতর আদাললত পাঠালনার 
কারধ্ারার একটি কম খরলচর এিং অবধক প্রথা-িবহভ্ূত  
বিকল্প। ভূসম্পবতি কর আইন (Real Property Tax 
Law) এর ধারা 730-এ দদওয়া রপূলরখা অনষুসালর, 
সম্পবতির মাবলকগণ $30 বি বদলয় একজন বিলেষ 
প্রবেক্ণপ্রাপ্ত আবধকাবরলকর কালে তালদর সম্পবতির 
মলূ্ায়লনর পরা্ললাচনার জন্ আদাললতর কালে আলিদন 
জানালত পালরন।

কারা SCAR আলিদন দালয়র করলত পালরন?
আপবন একটি দকিলমাত্র িসিালসর জন্ ি্িহৃত এক-, 
দষুই-, িা বতন-পবরিালরর িাসা অথিা কলরর দরেণী 1 এর 
অধীনস্থ মাবললকর অবধকৃত কল্াবমবনয়ালমর মাবলক হলল 
আপবন একটি SCAR আলিদন দালয়র করলত পালরন।

প্রধান তাবরখগষুবল কী কী?
আপনার আলিদনটি 25 দে অল্াির িা তার আলগ 
আপনার উপবস্থবতলত পূণ ্িা তালত ডাকঘলরর সীললমাহর 
পড়া আিে্ক।

ধারা 7 কারধ্ারা কালক িলল?
ভূসম্পবতির কর আইলনর ধারা 7 অনষুসালর, আপবন 
আপনার সম্পবতির মলূ্ায়লনর একটি বিচারবিভাগীয় 
পরা্ললাচনার অনষুলরাধ জানালত পালরন। এই কারধ্ারা 
আরম্ভ করলত হয় কাউবটি ক্ালক্র দপ্তলর একটি আলিদলনর 
বিজ্ঞবপ্ত দালয়র কলর।

িাবড়র মাবলকলদর কর সষুবিধাগষুবল 
(HTB) কী কী?
িাবড়র মাবলকলদর কর সষুবিধাগষুবল হল দসই োড় িা 
বনষৃ্বতসমহূ দরগষুবল আপনার সম্পবতির করলক কমালত পালর। 

 প্রিীণ নাগবরক িাব়ির মাবলকলদর ো়ি (SCHE)
 প্রবতিন্ী িাবড়র মাবলকলদর োড় (DHE)
 প্রাক্তন সসবনকলদর োড়

 অপরালধর বেকার প্রবতিন্ী ও দয়ালষু ি্বক্তলদর োড়

 রাজক/ধমগ্ষুরষুলদর োড়
 সমিায় ও কল্াবমবনয়াম বনষৃ্বত

 প্রাথবমক িা িবধত্ STAR*

*দর নতষু ন আলিদনকারীলদর 2015-16 করিষল্ত তালদর 
সম্পবতির উপর STAR দনই অথিা রারা 15 ই মাচ্, 2015 
এর পলর সম্পবতি বকলনলেন, তালদর এখালন New York 
State এর কালে দালয়র করা আিে্ক: 
www.tax.ny.gov/star. 

আবম কী কলর জানি দর আবম দরাগ্ এিং আবম 
দকাথায় আলিদনপত্র পালিা?
িাবড়র মাবলকলদর এখালন অথব্িভাগ (Department of 
Finance) এর কালে আলিদন দালয়র করা ও কাগজপত্র 
জমা দদওয়া আিে্ক:
www.nyc.gov/ownerexemption

প্রধান তাবরখগষুবল কী কী?
1লা জষুলাই দত সষুবিধা পাওয়া আরম্ভ করলত HTB 
আলিদনপত্র(গষুবল)-দত ও প্রলয়াজনীয় নবথপলত্র 15 ই  
মালচ্র মলধ্ ডাকঘলরর সীললমাহর পড়া আিে্ক।

সম্পবতির 
মলূ্ায়লনর 
আপীলসমহূ

করদাতালদর 

আইনজীিীর 
দপ্তর

আপনার অবধকার ও দাবয়ত্বসমহূ

nyc.gov/taxpayeradvocate

OTA Property Assessment Appeals – Bengali

http://www.tax.ny.gov/star
http://www.nyc.gov/ownerexemption


আপনালদর সম্পবতির মলূল্র বিজ্ঞবপ্ত 
(NOTICE OF PROPERTY VALUE, 
NOPV) এর মালের িণন্ামলূক তথ্ 
ত্রুটিপূণ ্মলন হলল আপবন কী করলিন
আপনার NOPV এর মালের িণন্ামলূক তথ্ (দরমন, 
কত িগি্ষু ট, ভিলনর দরেণী, ইত্াবদ) ত্রুটিপূণ ্মলন হলল 
এখালন উপলব্ধ সম্পবতির তথ্ আপলডট করার অনষুলরাধ 
(RTU) এর িমট্ি পূরণ করষুন:
www.nyc.gov/updatepropertydata

আবম একটি RTU আলিদন দালয়র করার পর 
কী হলি?
সম্ভাি্ মলূ্ায়ন তাবলকা প্রকাে হওয়ার (15 ই জানষুয়ারী) 
পলর ও চূড়ান্ত তাবলকা প্রস্তুলতর (25 দে দম) আলগ 
অথব্িভালগর সম্পবতি োখা RTU আলিদনগষুবলর পরা্ললাচনা 
করলি। তথ্য় িদল হলল তা অথব্িভালগর করা আপনার 
সম্পবতির িাজারমলূল্র বহসািলক প্রভাবিত করলত পালর, 
রবদও দসগষুবল আপনার করসমহূ দর মলূ্ায়ন করা 
মলূল্র উপর গণনা করা হলছে তার উপর প্রভাি নাও 
দিললত পালর।

আপবন আপনার সম্পবতির িাজার 
মলূ্ ভষু ল আলে মলন করলল কী 
করলত হলি
সম্পবতির মলূল্র িলমর্ পরা্ললাচনার অনষুলরাধটি 
(RFR) সমূ্পণ ্করষুন। সিদষ্ু বতন সংস্করণগষুবল এখালন 
পাওয়া রালি: 
www.nyc.gov/updatepropertydata

আবম একটি RFR আলিদন দালয়র করার 
পর কী হলি?
সম্পবতি োখা পরা্ললাচনার অনষুলরাধগষুবল সম্ভাি্ মলূ্ায়ন 
তাবলকা প্রকাে হওয়ার (15 ই জানষুয়াবর) পলর ও 
চূড়ান্ত তাবলকা প্রস্তুলতর (25 দে দম) আলগ পরা্ললাচনা 
করলি। RFR-গষুবল অনষুলমাবদত হলল সমববিত মলূ্গষুবল 
চূড়ান্ত তাবলকায় প্রবতিবলত হলি। 

“পরা্ললাচনা” কথাটির অথ ্কী? 
পরা্ললাচনা হল করদাতালদর জন্ অথব্িভালগর দ্ারা 
পষুনমূল্্ায়ন করা একটি বসদ্ান্ত িা িলািল পাওয়ার 
আলরকটি সষুলরাগ। 

প্রধান তাবরখগষুবল কী কী? 
আপনালক আপনার পরা্ললাচনা অিে্ই প্রলরাজ্ 
সময়সীমার মলধ্ দালয়র করলত হলি:

 1ম দরেণীর কর: 15 ই মাচ্
 কলরর দরেণী 2 ও 4: 1লা এবপ্রল*

*দেষ তাবরখ রবদ সপ্তাহালন্ত িা েষুটির বদলন হয় তাহলল 
তার পলরর কমব্দিসটিলক দেষ তাবরখ বহলসলি গণ্ 
করা হলি। উদাহরণস্বরপূ, 2018 এর সময়সীমা হল 2 
রা এবপ্রল।

আবম কী িমট্ি ডাকলরালগ পাঠালত পাবর? 
এখান দথলক RFR আলিদনটি 
ডাউনললাড করষুন ও ডাকলরালগ পাঠান: 
www.nyc.gov/updatepropertydata

আপনার NOPV এর উপর মলূ্ায়ন 
করা মলূল্র সলগে সহমত না হলল 
আপবন কী করলিন
আপবন আপনার সম্পবতির মলূ্ায়ন করা মলূল্র 
সলগে বদ্মত হলল আপবন NYC ট্াক্স কবমেন (Tax 
Commission) এর কালে আপীল করলত পালরন। 

NYC ট্াক্স কবমেন  
(TAX COMMISSION) কী?
ট্াক্স কবমেন হল অথব্িভালগর দ্ারা বস্থর করা City 
of New York এর ভূসম্পবতি কলরর মলূ্ায়লনর স্বাধীন 
প্রোসবনক পরা্ললাচনা করার বিচারালয়।

ট্াক্স কবমেন কী করলত পালর?
ট্াক্স কবমেন আপনার সম্পবতির মলূ্ায়ন কমালত 
পালর, এর দরেণী িদলালত পালর অথিা আপনার 
োড়গষুবল সমববিত করলত পালর। 

আমালক দকান িমট্ি দালয়র করলত হলি?
আপনার মলূ্ায়ন করা মলূ্ সংলোধলনর আলিদন 
করলত বনম্নবলবখত িমগ্ষুবল ি্িহার করষুন:

 1ম দরেণীর কর: িম ্TC 108
 কলরর দরেণী 2 িা 4 (কল্া নয় এমনগষুবল): 
িম ্TC 101

 কলরর দরেণী 2 িা 4 (কল্াগষুবল): িম ্TC 109

ডাউনললাডগষুবলর জন্ বনম্নবলবখত বলংকটি দদখষুন: 
www.nyc.gov/html/taxcomm

প্রধান সময়সীমাগষুবল কী কী?
ট্াক্স কবমেলনর এর দ্ারা বস্থর করা মলূ্ সংলোধলনর 
জন্ আপনার আলিদন গ্রহণ করা আিে্ক:

 1ম দরেণীর কর: 15 ই মাচ্
 কলরর দরেণী 2 ও 4: 1লা মাচ্

আপবন অথব্িভাগ দথলক প্রত্াখ্ালনর বিজ্ঞবপ্ত পাওয়ার 
15 বদলনর মলধ্ আপনার কর োলড়র আলিদন 
প্রত্াখ্ালনর বিরষুলদ্ আপীল করলত পালরন।

http://www.nyc.gov/updatepropertydata
http://www.nyc.gov/updatepropertydata
http://www.nyc.gov/updatepropertydata
http://www.nyc.gov/html/taxcomm

